
 

Aula 
29A O Texto Dissertativo-Argumentativo 

O texto dissertativo-argumentativo tem a função de, por meio da 
organização de palavras, frases e textos, apresentar ideias, desenvolver 
raciocínio, analisar contextos, dados e fatos. Neste momento temos a 
oportunidade de discutir, argumentar e defender o que pensamos utilizando-se 
da fundamentação, justificação, explicação, persuasão e de provas. 

Para elaborarmos uma dissertação-argumentativa devemos entender que; 
 O tema deve ser o foco principal de nosso texto. 
 A definição da tese direciona o desenvolvimento do texto. 
 O título deve ser bem pensado, para chamar a atenção do leitor. 
 Os fatos ou ideias devem ser apresentados de forma coerente, em 

parágrafos adequadamente estruturados, para o leitor compreender o texto 
com facilidade. 

Entenda a distinção entre tema e tese observando os exemplos abaixo: 
 

Exemplo I: Tema: O poder da imprensa - Tese: A imprensa exerce uma grande 
influência no comportamento das pessoas. 
Exemplo II: Tema: A engenharia genética - Tese: As pesquisas na área de 
engenharia genética criam uma série de polêmicas em torno da limitação do 
trabalho científico.  
 

Como você pode observar, o tema é o assunto em questão. Já a tese é a 
ideia-núcleo do texto a ser defendida. 

Se fosse dado como tema, por exemplo, "O computador", a tese em 
questão poderia ser: "A substituição do homem pela máquina aumenta o índice 
de desemprego.", "O uso do computador cria fonte de recursos para o trabalho 
humano.", entre outras. 
 

ESTRUTURA-PADRÃO DO TEXTO DISSERTATIVO 

Há uma estrutura consagrada para a organização desse tipo de texto. 
Consiste em organizar o material obtido em três partes: 

Introdução: A introdução deve apresentar de maneira clara o assunto que 
será tratado e delimitar as questões, referentes ao assunto, que serão abordadas. 
Neste momento pode-se formular uma tese, que deverá ser discutida e provada 
no texto, propor uma pergunta, cuja resposta deverá constar no desenvolvimento 
e explicitada na conclusão. 

Desenvolvimento: É a parte do texto em que as ideias, pontos de vista, 
conceitos, informações de que dispõe serão desenvolvidas; desenroladas e 
avaliadas progressivamente. 

Conclusão: É o momento final do texto, em que deverá apresentar um 
resumo de tudo o que já foi dito. A conclusão deve expor uma avaliação final do 
assunto discutido, confirmando a tese ou apresentando uma proposta para o 
problema. 

Cada uma dessas partes se relacionam umas com as outras, seja 
preparando-as ou retomando-as, portanto, não são isoladas. 

PARA PRODUZIR UMA DISSERTAÇÃO: 

É importante você ter em mente que um texto dissertativo exige mais que 
criatividade do escritor. É preciso ter três elementos necessários: 

 CONHECIMENTO DO ASSUNTO: pois tudo que se sabe a respeito de determinado 
assunto será a matéria prima para elaborar o texto com fatos e argumentos. 

 CAPACIDADE ARGUMENTATIVA: pois o autor precisa saber relacionar os fatos e 
argumentos de uma forma lógica e interessante. 

 CONHECIMENTO DA LÍNGUA PADRÃO: pois os diversos gêneros textuais que 
utilizam a dissertação como base tratam-se de registros formais. (artigos de opinião, 
artigos científicos, relatórios, petições, manifestos, etc.) 

Além disso, precisamos seguir um procedimento que vai tornar a atividade 
da escrita mais eficaz, cujos passos se resumem em: 

 A partir do tema, rascunhar tudo que se sabe a respeito do assunto. 
 Organizar as ideias em uma sequência adequada para a construção de sua tese. 
 Dividir o material produzido em introdução, desenvolvimento e conclusão. 
 Redigir o texto de modo a unificar todo o conteúdo de uma maneira lógica. 
 Inserir um título sugestivo, se necessário. 
 Revisar seu texto. 

 

01. Anote em seu caderno uma síntese do que foi visto na aula. 

02. Pense sobre o tema: “A sobrevivência do homem está ameaçada”, e anote 
suas reflexões sobre o assunto. 

03. Observe os passos mencionados anteriormente e redija uma dissertação 
sobre o assunto da questão 02. 
04. Após a finalização de seu texto, dê para um amigo ler e peça para ele 
redigir uma opinião sobre seu texto. 


